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Belangrijke data 
 
9,10 en 12 nov      10-minutengesprekken 
16,17 en 19 nov    10-minutengesprekken 
16 nov      OR-vergadering  
17 nov      MR-vergadering 
   
Denkt u aan het milieu voordat u deze 
nieuwsbrief print 
 
Spreekuur 
Op dit moment is er geen wekelijks spreekuur 
op school. 
Indien u vragen heeft kunt u telefonisch 
contact opnemen met de Locatieleider:  0591-
552042 of via locatieleider@obs-bascule.nl 

 

“Samen spelen is gezellig” 
Deze regel staat deze maand centraal. 
 
SCOREN VOOR GEZONDHEID 
Vorige week hebben beide groepen 7 een 
geweldig sportieve middag gehad voor het 
thema “scoren voor gezondheid”.  
Er was op het grasveld bij onze school een 
aantal activiteiten opgezet. We zouden dit 
eigenlijk bij het stadion van FC Emmen doen, 
maar ivm Corona kon dit daar niet doorgaan. 
Desalniettemin waren alle kinderen uit groep 
7 erg enthousiast en hebben hun (sportieve) 
beste beentje voorgezet. Ze werden 
gedurende de activiteiten aangemoedigd door 
niemand minder dan Sibi, de mascotte van FC 
Emmen. De kinderen werden, voordat hun 
uithoudingsvermogen getest werd, 
toegesproken door Anko Jansen.  
Afgelopen maandag hebben de leerlingen van 
groep 7 een Coopertest gelopen. Ze moesten 
12 minuten hardlopen en kijken hoeveel 
afstand ze overbrugd hadden.  
Over een aantal maanden lopen ze deze 
opnieuw om te kijken of de conditie verbeterd 
is. Wat was iedereen enthousiast!!  
 
 
 
 
 
 

Oudertevredenheidspeiling 

Eén keer per twee jaar wordt er een 
tevredenheidspeiling (enquête) gehouden. 
Er wordt een drietal tevredenheids-
peilingen afgenomen: voor ouders, voor 
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en voor 
het personeel. Vandaag, woensdag 4 
november, krijgen de oudste kinderen van 
het gezin de enquête mee. Aangezien er ook 
vragen in staan die leerkracht gebonden 
zijn, krijgen de gezinnen met twee of meer 
kinderen per twee/derde kind een extra 
formulier mee. Het invullen zal gemiddeld 
15 minuten van uw tijd kosten. Ook zullen 
de leerlingen (groepen 5 t/m 8) en 
leerkrachten een vragenlijst invullen. De 
vragenlijst is opgesteld door het 
onafhankelijke bureau "Scholen met 
Succes". Alle gegevens uit de peiling worden 
door dit bureau anoniem verwerkt en 
gerapporteerd. Het bestuur en het 
managementteam van de school ontvangen 
de rapportage en niet de ingevulde 
vragenlijsten. Uit de rapportage is geen 
individuele score af te leiden. De uitkomst 
van het onderzoek kan per school worden 
vergeleken met de andere scholen van het 
bestuur, maar ook met referentiescholen in 
het land. De verwachting is dat de rapporten 
eind januari 2021 in ons bezit zijn. De 
hoofdlijnen van de rapportage worden aan 
ouders /verzorgers en personeel 
bekendgemaakt. We hopen dat u de tijd 
neemt de vragenlijst in te vullen. Hoe hoger 
de respons, hoe groter de betrouwbaarheid 
van de uitslag van de peiling. Zo kunnen wij 
het juiste kwaliteitsbeleid voor onze school 
bepalen. 
 
Alvast bedankt voor de genomen moeite! 
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Uitnodiging tien-minutengesprekken 
Vandaag krijgt uw kind(eren) een uitnodiging 
voor de tien-minutengesprekken mee. Vanaf 
volgende week maandag zullen de gesprekken 
gehouden worden. Er is een verdeling 
gemaakt over 6 dagen. Mocht u niet op het 
tijdstip kunnen dan graag contact zoeken met 
de leerkracht.  
De groepen 1 t/m 4A zullen de 10-
minutengesprekken telefonisch houden en u 
wordt gebeld op het tijdstip dat op de 
uitnodiging staat.  
Voor de groepen 4-5 t/m 8 zullen er via 
Google Hangout gesprekken worden gevoerd. 
Dat betekent online. Het is voor ons allemaal 
nieuw en we doen ons best. Maar we gaan 
ervan uit dat het gaat lukken.  
Vandaag gaan de uitnodigingen mee en ook 
voor de groepen 4-5 t/m 8 de inlogcode en 
het stappenplan.  
  
Lampionnen 

Op 11 november is het Sint Maarten. We zijn 

in alle groepen druk bezig met het maken van 

de lampionnen. En ze worden prachtig! 

Schoolfruit 

Vanaf woensdag 11 november start het 

schoolfruit weer. We mogen 20 weken 

genieten van groenten en fruit. De leverancier 

zorgt ervoor dat er geschikte keuzes zijn 

gemaakt over welk soort groente of fruit. De 

kinderen kunnen het allemaal zelfstandig 

pakken en opeten.   

De schoofruitdagen zijn woensdag, donderdag 

en vrijdag. Via klasbord laten we u weten welk 

soort groente of fruit de aankomende week 

aangeboden gaat worden zodat u er rekening 

mee kunt houden wat u uw kind meegeeft en 

hoeveel voor in de kleine pauze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 31 maart 2017 één locatie 
voor kinderen van 0-12 jaar! 
Voorschoolse- en naschoolse 
Opvang, dagopvang, de voorschool 
en de basisschool. De Bascule en 
Zus&Zo bieden het totaalpakket. 
 
Een uniek Kindcentrum waar we 
trots op zijn! 
 
Zus&Zo 
0591-561891 
06-23335726  
bso@kdvzusenzo.nl  
 
Voorschool Bascule 
We zijn nog steeds druk bezig met het thema 

‘reuzen en kabouters’. In de kring liggen 

allerlei grote en kleine kleren. Welk 

kledingstuk is voor de kabouter? En welke is 

voor de reus? De kinderen kunnen dit al heel 

goed vertellen! Ook kijken we welk kindje uit 

de klas het kleinst is, en wie is er het grootst? 

We gaan met elkaar op een rijtje staan. Puk 

blijkt het kleinst van de klas!  

We zijn de afgelopen weken vooral druk 

geweest met de lampion. We prikken en 

plakken een prachtige uil! Ook oefenen we 

druk met de Sint-Maartenliedjes.  

 

 

BSO Bascule  
Hoera tijd voor beschuit met muisjes!! 
Een tijdje terug hebben we eitjes van een 
vlinder gekregen, deze eitjes zijn uitgekomen. 
We hebben nu dus een heleboel rupsjes die 
lekker van de, door kinderen, vers geplukte 
blaadjes eten tot ze groot genoeg zijn om zich 
te verpoppen. We houden jullie op de hoogte. 
 
Door het mooie herfst weer hebben we de 
laatste periode nog lekker veel buiten kunnen 
spelen. De oudere kinderen hebben 
geprobeerd vuur te maken met een 
vuursteen. Dat was een grote uitdaging. 
Helaas is het niet gelukt en vinden ze het 
super knap dat de mensen vroeger dat voor 
elkaar kregen. 
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